
1

3.8. Методичні матеріали з розробки та впровадження інноваційних
форм і технологій навчання здобувачів освіти ( сценарії заходів,

конференцій, занять, круглих столів тощо)

ЗАСТОСУВАННЯ МІНІ-ПІДРУЧНИКА НА УРОКАХ
СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ

Швидка зміна технологій, зміни характеру праці визначають потребу в
постійному оновленні  технічних знань і  необхідність  підтримувати на високому
рівні готовність виконувати професійні функції. Все це вимагає удосконалення
методики викладання спеціальних дисциплін, які призначені формувати в учнів
уміння самостійно і правильно оцінювати факти, процеси, осмислено
переробляти науково-технічну інформацію, розвивати в учнів творче мислення.

Одним  з  напрямків  інтенсифікації  навчання  є  використання  навчальних
ілюстрованих  форм,  які  привчають  учнів  до  самостійності,  раціональної  записи
науково-технічної інформації.
Однією з видів  таких форм є використання на уроках міні-підручника з певних
розділів програми.
Використання на уроках міні-підручників можна розглядати як різновид активних
методів навчання, сутність яких полягає в постійному творчому взаємодії
викладача та учнів.
Міні-підручник «Устаткування для газового зварювання» розроблений для
підготовки фахівців за професією «Електрогазозварник». Зміст міні- підручника
відповідає   вимогам   типової   навчальної   програми   предмета
«Устаткування і технології зварювальних робіт» Державного стандарту
професійно-технічної     освіти     для     підготовки     робітників     з     професії
«Електрогазозварник»  в  професійно-технічних  закладах.  В  даному  підручнику
описано обладнання і апаратура, яка застосовується для виконання
газозварювальних робіт.
Для створення міні-підручника використані матеріали з різних джерел: Державний
стандарт ПТО, навчальна література, ресурси інтернету, технічна документація та
інші.

Міні-підручник складається з наступних розділів:
- теоретична частина;

- контрольні завдання і тести.

Теми викладені згідно з навчальним планом:



2

- призначення обладнання для газового зварювання;

- устрій та принцип дії;

- обслуговування газозварювального обладнання;

- правила техніки безпеки при виконанні газозварювальних робіт.

Матеріал, супроводжуваний барвистими ілюстраціями, викликає більший інтерес і
краще  засвоюється,  ніж  виклад  того  ж  самого  за  допомогою  крейди  і дошки,
плакатів.

Для більш якісного засвоєння матеріалу передбачені контрольні завдання та тести,
які можна також використовувати при самостійному вивченні матеріалу і  для
самоконтролю.
Вивчення матеріалу міні-підручника сприяє розвитку пізнавальних здібностей і
активності учнів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і
організованості.
Викладач  може  використовувати  підручник  на  будь-якому  етапі  уроку: при
вивченні і закріпленні нового, повторення пройденого матеріалу.
Даний міні-підручник можна використовувати як індивідуальний роздатковий
матеріал для кожного учня, а також з використанням комп'ютерів і мультимедійних
установок.
Використання на уроках міні-підручника дає широкі можливості для підвищення
якості навчального процесу, підвищують як рівень засвоєння знань, так і інтерес до
навчання в цілому.

Необхідно попередити, що використання міні-підручника не може повністю
замінити викладача, а тільки доповнює його діяльність.
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https://lib.iitta.gov.ua/718950/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB

%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD

%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE

%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%96%D0%BB

%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_2018.pdf

                              ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРУ

(28 листопада 2017 року, м. Біла Церква)

ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У
ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНУ ПІДГОТОВКУ

ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ЕЛЕКТРОЗВАРНИК»

Забезпечення економіки держави професійно-компетентними робітниками, які б
сприяли залученню України до сучасних інтеграційних процесів міжнародного
співтовариства є головним завданням професійно- технічної освіти. Один із шляхів
реалізації цього завдання - перехід на багатоступеневі модульні програми
професійної освіти, засновані на професійних компетенціях і варіативних освітніх
стандартах. Найбільш розповсюджена на сьогоднішній день предметна система
навчання зазнає певної  модернізації,  спрямованої  на  інтеграцію  навчальних
предметів і перехід до модульної системи навчання.

Відповідно до Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в
Україні одним із напрямів забезпечення якості робочої сили є застосування
гнучких  модульних  технологій  професійного  навчання.  Широке запровадження

https://lib.iitta.gov.ua/718950/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_2018.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/718950/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_2018.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/718950/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_2018.pdf
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модульної технології навчання у професійно-технічних навчальних закладах
створить умови для оволодіння учнями однією або кількома спеціальностями за
вибором на  основі  індивідуальних  навчальних планів.  Головне  призначення
модульної  системи  навчання  –  здійснення  умов для  індивідуалізації  навчання,
забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, гнучкості у формуванні змісту
професійного навчання [2].

Згідно із розробленими теоретико-методологічними засадами модульна технологія
передбачає інтегрування змісту навчання, подальше його структурування  та
представлення  навчального  матеріалу  у  вигляді  автономних, логічно  пов‘язаних
доз-модулів. Модуль, у даному випадку, можна розглядати як відносно самостійну,
логічно  завершену  частину  теоретичних  чи  практичних знань, або інформацію
щодо професійної діяльності. Модульна технологія навчання забезпечує
індивідуалізацію навчання за такими компонентами: змістом, темпом засвоєння,
рівнем самостійності, засобами контролю та самоконтролю [4].
Принципова відмінність модульної технології навчання полягає у наступному [3]:
зміст навчання подається у вигляді закінчених самостійних доз, вивчаючи які учні
можуть регулювати темп, послідовність, зміст навчання;

– змінюються взаємовідносини між учнями та педагогом: педагог
виконує функції  коректора та консультанта у процесі  навчання,  а  не
джерела готових «знань»;

– учні працюють самостійно над змістом навчання, при цьому, окрім
професійних знань і умінь, у них формуються навички самоорганізації
та самоконтролю.

Інтегративно-модульна технологія навчання професії спрямована на підготовку
робітників за навчальним матеріалом, розробленим на основі інтегрування
предметів  професійно-технічного  циклу,  виробничого  навчання  та інших
предметів, які мають тісні міжпредметні зв‘язки між собою. Навчальний матеріал
подається у вигляді дидактичних модулів, модульних одиниць і модульних
(навчальних) елементів.

Професійний блок (ПБ) – блок логічно структурованого змісту професійної
підготовки кваліфікованих робітників певного освітньо- кваліфікаційного рівня.
Професійний блок поділяється на дидактичні модулі.

Дидактичний  модуль  –  це певний обсяг  змісту  навчального  матеріалу  або виду
діяльності, який повинен засвоїти учень для виконання конкретної роботи. Модуль
складається з декількох модульних одиниць.

Модульна одиниця – це логічна та прийнятна частина роботи у рамках виробничого
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завдання,  спеціальності,  професії  або області  діяльності.  Це обсяг знань і умінь,
необхідних для виконання однієї закінченої операції, або конкретної закінченої
частини роботи. Модульна одиниця складається з модульних елементів.
Модульний (навчальний) елемент – самостійна навчальна інформація стосовно
певної  частини  роботи  у  межах  виробничого  завдання  або  окремий фрагмент
теоретичних знань з чітко позначеним початком і кінцем, що логічно пов‘язаний з
попереднім і наступним навчальним матеріалом. Модульний елемент орієнтований
на самостійну роботу учнів.
Навчальна  інформація  є  теоретичною  складовою  модульного  елементу  і
складається із вербального тексту, ілюстрацій, графіків, таблиць, формул та інших
видів її подання. Навчальна  інформація може бути представлена як
фундаментальна  складовою  (закони,  принципи,  теорії),  так  і  науково-технічною
складовою прикладного характеру.
Методичний  інструментарій  включає:  навчальні,  практичні,  тренувальні та
контрольні  завдання;  інструкції  з  безпечного  виконання  робіт;  алгоритми
навчально-виробничої та навчально-пізнавальної діяльності учнів;
запитаннясамоконтролю;  завдання  тестів  для  перевірки  теоретичних  знань  і
практичних умінь;  список  рекомендованої  літератури;  рекомендації  викладачам
(майстрам) щодо реалізації технології навчання.

Вивчення модульної одиниці (МО) починається з настановчо- мотиваційного
модульного  елементу,  який  складається  з  мотиваційно-цільової установки,
інструкцій для учнів з вивчення МО, вступної інформації, інформації  для
актуалізації знань та умінь учнів.

Модульні (навчальні) елементи можуть бути теоретичними,
комбінованими та практичними.

Теоретичний модульний елемент містить необхідну та достатню інформацію з
професійно-теоретичної підготовки, яка логічно пов‘язана із змістом та відповідає
навчальним цілям.
Комбінований модульний елемент містить логічну прийнятну частину змісту
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, яка відповідає
навчальним цілям і спрямована на формування знань та практичних умінь учнів.
Практичний модульний елемент містить навчальну інформацію прикладного
характеру  та  інструкційні  вказівки  щодо  виконання  певних  видів навчально-
виробничих робіт з професійно-практичної підготовки.

Системно-узагальнюючий модульний елемент складається з
узагальнюючих, проблемних запитань та практичних завдань за змістом
дидактичного модулю ( модульної одиниці).
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Дидактичний модуль «Металургійні процеси при зварюванні» вміщує інтегровану
навчальну інформацію із курсу спеціальної технології та матеріалознавства. До
складу даного дидактичного модулю входять дві модульні одиниці: МО 4.1. «
Особливості металургійних процесів при електричному зварюванні»  та  МО 4.2.
«Будова зварного шва», які включають теоретичні модульні елементи [1,5].
Настановчо-мотиваційний модульний елемент МЕ 4.1.1. містить базову теоретичну
інформацію, що дозволяє актуалізувати знання учнів, які є необхідними  для
засвоєння змісту дидактичного модулю. Теоретичні модульні елементи включають
необхідну та достатню інформацію для самостійної роботи учнів із засвоєння
нової навчальної інформації при консультативній допомозі педагога. Після
вивчення модульного елементу рекомендується пропонувати учням тести
контролю знань першого рівня засвоєння: тести упізнання, розрізнення,
співвідношення. Контроль знань після засвоєння дидактичної  одиниці  повинен
бути більш глибоким і розширеним та вміщувати тести на буквальне відтворення
або завдання на конструктивне відтворення, виконання письмових завдань. Після
засвоєння дидактичного модулю учням

доцільно запропонувати проблемні питання та практичні завдання для закріплення
теоретичних  знань  і  формування  практичних  умінь.  З  цією  метою розроблено
системно-узагальнюючий модульний елемент МЕ 4.2.4.

Фрагмент інтегрованої програми навчання у блочно-модульному вигляді наведено
у таблиці 1.

Таблиця 1

Фрагмент програми інтегрованого курсу

Код
дидактично

го
елементу

Назва модульного
елементу

Форм
а 
навчан
ня

1 2 3
ДМ 4 Металургійні процеси при зварюванні Т

МО 4.1. Особливості металургійних процесів при електричномузварюванні Т
МЕ 4.1.1 Настановчо-мотиваційний Т
МЕ 4.1.2 Характерні особливості зварювальної металургії Т

1 2 3

МЕ 4.1.3
Особливості металургійних процесів при дуговому зварюванні
під флюсом і у захисних газах

Т

МЕ 4.1.4 Взаємодія металу зварювальної ванни з газами Т
МЕ 4.1.5 Окислення металів при зварюванні Т
МЕ4.1.6 Розкислення металів при зварюванні Т
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МЕ 4.1.7 Взаємодія металу зварювальної ванни зі шлаками Т
МЕ 4.1.8 Рафінування та легування металів при зварюванні Т
МО 4.2 Будова зварного шва Т

МЕ 4.2.1 Кристалізація зварного шва Т
МЕ 4.2.2 Структура зварного шва Т

МЕ 4.2.3
Дефекти зварних швів, які утворюються упроцесі кристалізації 
зварювальної
ванни

Т

МЕ 4.2.4. Системно-узагальнюючий Т

Для кожного окремого етапу навчання із застосуванням інтегративно- модульної 
технології рекомендується визначити доцільні форми організації пізнавальної 
діяльності учнів та методи навчання у залежності від запланованого рівня 
засвоєння знань (репродуктивний, частково-пошуковий, творчий).
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ДУАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА

Вміння видозмінюватися в наш час є вирішальним фактором розвитку, що
забезпечує конкурентоздатність того чи іншого навчального закладу. За сучасних
умов головним завданням Ковельського професійного ліцею є підготовка
конкурентоспроможних фахівців для майбутньої професійної діяльності.
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Щоб підготувати конкурентоспроможного фахівця, потрібна нова техніка,
програмне забезпечення, сучасні матеріали і технології. Нажаль, уже понад десять
років  відсутнє  державне  фінансування  на  утримання  й  оновлення матеріально-
технічної бази, що заважає виконанню цієї вимоги.
Тому це питання теж вирішується за допомогою соціального партнерства ПТНЗ із
підприємствами-роботодавцями, які забезпечують учнів робочими місцями під час
проходження виробничої практики, сприяють їх працевлаштуванню, надають
соціальну допомогу як учням, так і всьому педагогічному колективу ліцею.
Адже  співпраця  навчального  закладу  і  роботодавця  –  це  перспективний шлях
розв‘язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих
робітників та їх подальшому працевлаштуванні.
Яскравим  прикладом  соціального  партнерства  є  співпраця  Ковельського
професійного  ліцею  з  ТОВ  «Волинь-Кальвіс»  яка  становить  понад  10  років.
Протягом п‘яти останніх років на підприємстві «Волинь-Кальвіс» щорічно
проходить  практику  понад  30  учнів  та  випускників  Ковельського  професійного
ліцею,  що  навчаються  за  професіями  «Електрогазозварник».,  «Електрозварник
ручного  зварювання»,  «Газозварник»,  «Токар»,  «Електромонтер  з  ремонту  та
обслуговування електроустаткування» та ін.. Разом з тим, це підприємство дає
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нам вагомі замовлення по виготовленню зварювальних виробів та
токарних робіт.

Спільна участь Ковельського професійного ліцею та ТОВ «Волинь-
Кальвіс»  у  німецько-українському  проекті  «Партнерство  у  сфері
професійно- технічної освіти в України» дозволяє вчасно навчальному
закладу  реагувати  на пропозиції ринку праці щодо професійно-
практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
зварювального виробництва, дозволяє здійснити один із стратегічно
важливих кроків досягнення поставленої мети - це впровадження
елементів дуальної системи навчання, сенс якої полягає в паралельному
навчанні учнів в ліцеї та на підприємстві.
Висока  життєздатність  цієї  системи  пояснюється  тим,  що  вона
відповідає інтересам всіх учасників цього процесу: держави,
навчального закладу, підприємств  та  учнів. Для  Волинь-Кальвіс  –  це
можливість  підготовки  робочих кадрів, безпосередньо, під своє
виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна
відповідність корпоративним інтересам, економія часу  та  коштів  на
пошук  та  підбір  робітників,  їх  перенавчання  та  адаптація  до умов
конкретного  підприємства.  До  того  ж,  у  даного  підприємства
з‘являється можливість перспективного планування заміни робочих
ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна
виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри
швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи
мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі
підприємства  та  навчального  закладу.  Для держави  –  це  можливість
реалізувати  зміст  професійно-технічного  навчання згідно  діючого
законодавства і державних стандартів професій та, водночас, зменшити
витрати на укомплектування навчальних закладів сучасним
технологічним  обладнанням  й  утримання  навчального  закладу.  Що
стосується ліцею, то він забезпечує учнів теоретичними знаннями,
достатньою професійною орієнтацією та послідуючим
працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають добрі
знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і
безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з‘являється упевненість
у завтрашньому дні.
При дуальній системі навчання перед Ковельським професійним
ліцеєм та підприємством замовником кадрів ТОВ «Волинь-Кальвіс»
ставиться завдання підготовки кваліфікованих робочих кадрів рівень
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професійної компетентності яких, повинен відповідати, з одного боку,
вимогам кваліфікаційної  характеристики  і  державного  стандарту  з
професії,  а,  з  другого боку, корпоративним вимогамданого
підприємства. Перед ліцеєм та підприємством ставиться одна спільна
задача – рівень професійної компетенції і підготовки молодих
робітників не повинен поступатися рівню працівників

даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути
направлена на особливості виробництва ТОВ «Волинь-Кальвіс». Одним
словом це можна визначити так – «… прийшов на підприємство – став і
працюєш  як кадровий  робочий  або  молодший  технічний  персонал».
Особливістю дуальної системи у Ковельському професійному ліцеї є те,
що навчання учнів відбувається  за  схемою:  теоретичний  цикл  та
формування  первинних  навичок  з професії  відбувається  в  ліцеї,  а
формування складних та комплексних навичок – на підприємстві, або,
точніше,  на  конкретному  робочому  місці  виробничого цехуВолинь-
Кальвіс.

ТзОВ «Волинь-Кальвіс» спеціалізується на виробництві твердопаливних
котлів різної потужності, основними операціями у виробництві яких
переважають зварювальні роботи. Для цього використовується сучасне
високотехнологічне зварювальне обладнання. На вивчення даного типу
обладнання та відпрацювання практичних навиків на ньому необхідно
більше часу, ніж це передбачено у ДС ПТО.

Професійні знання та досвід у учнів набуваються, розширяються та
поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики
на даному підприємстві. Позитивною якістю дуального навчання є
ще й те, що учні під час виробничої практики зараховуються на робочі
місця та отримують відповідну заробітну платню.

В  межах  міжнародної  співпраці  з  освітніми  центрами  європейських
країн між Ковельським професійним ліцеєм та німецьким центром BBW
(Баварським центром  економіки) укладено  угоду  про  співпрацю.
Представники німецької сторони долучені до роботи творчої групи, яка
на даний момент врахувала пропозиції щодо внесення змін і доповнень
у навчальні  плани та  програми за професією «Електрогазозварник» з
урахуванням вимог європейських стандартів.  При  вивченні
спецдисциплін  з  електрозварювальних  професій було враховано
вивчення учнями знань про сучасне зварювальне обладнання,
інструменти та матеріали, використання комп‘ютерних програмних та
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апаратно-програмних  засобів  (тренажерів  зварника,  педагогічних
програмних засобів  для  підготовки  за  електрозварювальними
професіями),  використання начальних  матеріалів мережі Інтернет
(відеофільми).

Тому   внесені    зміни    у    навчальні    плани    та    програми
професії

«Електрогазозварник» направлені на підвищення рівня компетентності
учня, наближують його готовність та можливості до потреб даного
виробництва, спрощують шлях до оволодіння знаннями та навиками
при самостійному виконанні виробничих завдань.

В рамках німецько-українського проекту «Партнерство у сфері
професійно-технічної освіти в України» з навчальної групи з професії

 «Електрогазозварник» відібрано 12 учнів  –  які  проходять  виробниче
навчання на підприємстві ТОВ «Волинь-Кальвіс».

Майбутній випускник ліцею під час виробничого навчання
знаходиться на виробничих майданчиках підприємства, розуміє з чого
починається та закінчується виготовлення  продукції,  вчиться  та
відпрацьовує  трудові  навики на  обладнанні,  яке  задіяне  для
виготовлення  саме  такої  продукції,  привчається до особливостей
взаємовідносин у трудових колективах, переймає кращий досвід не
лише майстра виробничого навчання, але й інших наставників
підприємства.
Внаслідок  чого  підприємство  отримує  найцінніше  –  не  просто
випускника ПТНЗ, а готового фахівця, якого непотрібно переучувати чи
доучувати,  який вже  знає  це  виробництво,  робочі  місця,  особливості
зварювального  обладнання. Підприємство гарантує  працевлаштування
для випускників ПТНЗ.
Міжнародне партнерство розпочалося у 2016 році, коли Ковельський
професійний ліцей прийняв участь ділової робочій поїздці до
Німеччини. Делегацією  було  відвідано  навчальні  центри  компаній
Siemens  та  SKF  в  містах Нюрнберґ та Швайнфурт, на яких здавна
застосовується дуальна форма навчання,  а  також  Центр  професійної
перепідготовки безробітного населення bbwgGmbH
Не менш цікаві враження представники делегації отримали після
відвідування  Всесвітньої  виставки  з  питань  освіти  «Didacta»  у  м.
Штутґарт,  на якій особливе зацікалення викликала експозиція
навчального обладнання, стендів, тренажерів, інструментів та
підручників для потреб професійно- технічних навчальних закладів.
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На завершення поїздки в м. Мюнхені відбулася зустріч з керівництвом
відділу професійної освіти Державного Міністерства освіти та культу,
науки  та мистецтва Землі Баварія. Під час цієї зустрічі детально
розглянута система організації професійного навчання у Німеччині,
особливості фінансування, формування контингенту навчальних
закладів, а також підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.
В межах реалізації німецько-українського проекту «Партнерство у сфері
професійно-технічної освіти в України» для підвищення професійної
майстерності, ознайомлення із сучасним виробництвом, інноваційними
технологіями в галузі зварювального виробництва майстри виробничого
навчання Ковельського професійного  ліцею  та працівники  ТОВ
«Волинь- Кальвіс» в серпні та листопаді 2017 року пройшли стажування
у  Німечинні  в Центрі зварювання  в  місті  Цвікау  за  німецькою
програмою та  методикою навчання  учнів.  Майстри  виробничого
навчання  після  незалежного  оцінювання зварювальних робіт, які
виконували в Центрі зварювання, отримають

сертифікати, що дасть можливість оптимізувати процес навчання учнів
професійно-технічних навчальних закладів.

Ні  для  кого  не  секрет,  що  для  впровадження  в  навчальний  процес
кращих виробничих  технологій,  необхідно,  щоб  сам  майстер
виробничого навчання, викладач спецпредметів опанував їх, адже коли
йдеться про постійний пошук підвищення якості підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників, особливо важливого значення набуває роль
майстра виробничого навчання, педагога, яка полягає в системі мотивів,
знань,  умінь  та  особистісних  якостей,  що  мають забезпечити
ефективність застосування сучасних виробничих технологій і
педагогічних методів навчання учнів.
Що може забезпечити реалізацію планів і проектів? На нашу думку, це
соціальне  та  міжнародне  партнерство,  стратегічне  планування  та
інвестиції за рахунок партнерів, роботодавців і власної позабюджетної
діяльності. А найголовніше  –  це  те,  що  міжнародна  співпраця  дає
можливість  задовольнити потреби учнів в інтелектуальному,
культурному й моральному розвитку, в отриманні професійної освіти та
кваліфікації в обраній сфері професійної діяльності, у можливості
реалізувати власні життєві наміри. Саме цим визначається ціннісна
значущість міжнародної співпраці та соціального партнерства в
професійній освіті.
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ОПАНУВАННЯ НОВІТНІМИ
ТЕХНОЛОГІЯМИ ЗВАРЮВАННЯ
УЧНЯМИ ПТНЗ НА ВИРОБНИЧІЙ

ПРАКТИЦІ

У сучасному суспільстві конкурентноспроможність, динамізм,
інформованість  та  компетентність  стають  головними  чинниками,  які
формують стиль нашого життя. Це, в свою чергу, вимагає істотних змін
системипрофесійно-технічної освіти. Професійно-технічна освіта
виконує стабілізуючу  роль та  допомагає  адаптуватися  особистості  до
нових життєвих умов, розвиває соціальну активність, формує готовність
до самовизначення. Тому підготовка кваліфікованих робітників
зварювального виробництва полягає  в  систематичному  використанні
інноваційних  виробничих  підходів  до здійснення  навчально  -
виробничого  процесу  (проведення  сучасних  уроків  з предметів
професійно-теоретичної  підготовки,  уроків  виробничого  навчання,
організаціївиробничої практики).

Гостра конкуренція на сучасному ринку праці вимагає від майбутнього
робітника не лише глибоких теоретичних знань, практичних вмінь і
навичок, а

й  швидкої  модернізації,  креативності,  постійного  оновлення  власного
досвіду  у виробничій  сфері.  Саме  тому  педагогам  ПТНЗ  необхідно
постійно  опановувати нові  технології,  розвивати  власне  мислення,
удосконалювати  професійні  вміння та  навички,  щоб  заохочувати  до
активної діяльності учнів - не як виконавців поставлених завдань, а як
творчих особистостей [1].

На сьогоднішній день існує необхідність впровадження сучасних
технологій у навчально-виробничий процес ПТНЗ, зокрема
використання новітніх технологій у зварюванні.

Застосування  інноваційних  виробничих  технологій  ативізує  роботу
учнів, максимально наближає їх до майбутньої сфери їх діяльності.
Використання сучасного обладнання на уроках виробничого навчання
дасть змогу готувати конкурентноспроможних робітників.
Неможливо уявити сучасне підприємство, де б не використовувалися
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автоматизовані  технологічні  системи  у  зварюванні.  Автоматизація
перетворює людину на виробництві з робітника на творця. Сучасне
промислове виробництво  ґрунтується  на  машинах,  що  керують  як
окремими  операціями технологічних циклів, так і виробничими
комплексами в цілому. Автоматизовані технологічні системи є
складним електромеханічним комплексом, керованим потужними
комп'ютерами зі спеціалізованим програмним  забезпеченням.
Застосування інформаційних технологій дозволило не тільки полегшити
працю людини, але і реалізувати нові сучасні технологічні процеси.

Технології з'єднання різноманітних матеріалів є провідними у сучасній
промисловості.  Зварювання з'єднує  метали,  сплави,  пластмаси,  живі
тканини. Як потужний і дуже динамічний процес, зварювання потребує
автоматизації. А всі галузі промислового виробництва в світі вимагають
застосування зварювальних технологій. Так, близько 50% національного
доходу США, найбільш економічної розвиненої країни світу, пов‘язано
із зварюванням та виробництвом зварних конструкцій [4].

Автоматизація зварювального процесу виконується у кілька етапів. На
початковому етапі механізації використовують повертачі для
зварювання кільцевих швів. Зварювальний трактор (один із
найпростіших способів автоматизації) використовують для зварювання
лінійних швів.
На наступному більш складному етапі автоматизації виробництва
додають інші механічні елементи, такі як: зварювальні колони; карети
на направляючих; роботи для зварювання.
Наступним  рівнем  механізації  є  використання  систем  ЧПУ.  Такі
системи керують роботами, колонами, поворотниками та іншими
механізмами з простіших рівнів автоматизації.

Найвищим рівнем механізації вважають цілком автоматизовані
запрограмовані системи, у яких усі процеси виготовлення, переміщення,
обробки поверхонь та упаковки виконуються за допомогою механічних
роботів-апаратів.

Під час використання роботизованого зварювання та механізованого
обладнання підприємство не потребує великої кількості найманих
зварювальників, в той час як з‘являється необхідність у пошуку
кваліфікованого майстра з налаштування робота. Основні показники
зварювання  вказуються  під  час  налаштування:  зварювальний  струм,
напруга, швидкість зварювання, швидкість подачі матеріалу, діаметр і
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матеріал електрода, вид і швидкість подачі газу. Існує дуже велика
кількість та різновидність  автоматичних  роботів  для  механічного
зварювання. Робот для зварювання -  механізований апарат,  станок чи
верстат,  який  може  переміщати деталі  чи  продукцію.  Робота
програмують навчені  спеціалісти.  Таким чином робот якісно виконує
своє завдання [3].

Для  оволодіння  учнями  навичками  роботи  з  автоматизованими
системами та сучасним обладнанням, ДНЗ «Житомирське ВПТУ» тісно
співпрацює з соціальними партнерами, гігантами в промисловій галузі
Житомирщини, серед них ПАТ «ЖЗОК»,   ТОВ   «ЮкаІнвест»,   І   П
«Євроголдіндестріс    ЛТД», ВАТ  «ЖЗМК»,  Даніко.  На  даних
підприємствах учні знайомляться з роботою сучасного зварювального
обладнання та автоматизованих технологічних систем.
Охарактеризуємо його детальніше.
Широкого використання у зварюванні набули роботиFANUC серії
ArcMate спеціально спроектовані для дугового зварювання. Ця серія
застосовується для дугового та лазерного зварювання, паяння й різання,
має вантажопідйомність до 20 кг і радіус робочої зони до 2,0 м.

Особливої  уваги  заслуговують  промислові  роботи фірми «Panasonic»,
які застосовуються для зварювання у середовищі активних (CO2 та
MAG) та інертних газів (MIG) плавким електродом, а також неплавким
електродом  у середовищі інертних газів (TIG). Зварювальний робот
складається з маніпулятора, контролера, зварювального джерела
живлення (з відповідним пальником та механізмом подавання дроту), а
також додаткових пристроїв переміщення та позиціонування. Зважаючи
на наявність двох різних типів контролерів, розрізняють дві  серії
роботів: G2 та TAWERS.
Необхідно відмітити в зварювальному виробництві на сучасному
робочому місці і стіл зварника(ТОВ «ЕСАБ-Україна», УХЛ-МАШ ССФ-
1600, FrameBuilder-255), які використовуться для установки виробів, що
зварюються, при ручному і напівавтоматичному дуговому
електрозварюванні. На столі можна здійснювати також газове
зварювання і різання деталей. Столи

складаються  із  звареної  станини,  вертикального  і  похилого
повітровідводів  і козирка-світильника.  Обладнані  чавунними  ґратами
для  установки  деталей  при зварюванні, відсіками для
електрообладнання та інструменту.
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Також на підприємствах учні вивчають роботу обертачів зварювальних
(Станкомплект  М31070,  Мігатехіндустрія  PE  1-15),  які
використовуються  для установки виробів у зручне для зварювання
положення й обертання їх зі зварювальною  швидкістю  при
автоматичному зварюванні  кільцевих швів під флюсом, у середовищі
захисних газів і при наплавлювальних роботах.В залежності від
положення осі обертання обертачі розрізняють:універсальні,
вертикальні, горизонтальні, роликові.

На підприємствах учні вивчають роботу з колоною для зварювальних
автоматів (Інконсалтинг, AllbizП302)і напівавтоматів, що
використовуються для зварювання рамних конструкцій, а також тіл
обертання. Обладнана сервоприводом змінного струму для подовжнього
переміщення, додатковими приводними і неприводними супортами для
переміщення одного або двох пальників по кількох осях відповідно до
програми або сигналів сенсорного датчика. Стаціонарні моделі (Т22101)
і пересувні (Т22301) [6].

Освоєння виробничих інновацій на підприємстві важливе для
учня:формування  потреби  у  більш  високому  рівні  професійної
підготовки  для успішної конкуренції на ринку праці; підготовка
конкурентоспроможного робітника, який володіє сучасними
зварювальними матеріалами, інструментами, обладнанням, технологією
проведення зварювальних робіт; вміє працювати у колективі,
адаптований під регіональний ринок праці.
Впровадження новітніх виробничих технологій для педагогічного
працівника  зумовлює  формування  нової  моделі  педагога  і  нових
педагогічних якостей, освоєння нових, більш продуктивних ролей;
реальне розуміння і застосування новітніх виробничих технологій у
зварюванні; формування потреби постійного відстеження запитів
роботодавців; оновлення змісту навчання й удосконалення навчально-
методичного забезпечення.

Освоєння новітніх виробничих технологій у підготовці робітників
зварювального  виробництва  призводить  до  зростання  ефективності
оволодіння учнями  обраною  професією.  Співпраця  з  соціальними
партнерами  дає  учням можливість  отримати  досвід  роботи  з
автоматизованими  системами,  сучасним європейським обладнанням,
оскільки навчальний заклад не завжди має потрібну навчально-
матеріальну базу. Така співпраця корисна і для роботодавців і для

http://stankom.kiev.ua/ua/catalog/welding_tools/mech_dev/rolling/559/
http://migateh.com.ua/category-10.html
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ПТНЗ.

ВИХОВНИЙ ЗАХІД «ЗВАРЮВАННЯ ДЛЯ ДУШІ»

Цей виховний захід призваний показати, що навіть у такій суворій
професії – професії зварника – можна знайти ті нотки, які зачеплять
найпотаємніші струни душі,  допоможуть видати такі  шедеври,  що не
уступають ні яким великим мистецьким витворам!

Кожна професія має щось привабливе, потаємне і навіть, якщо хочете,
містичне! Презентація Вам допоможе переконатись у цьому!
Професія зварника у переважної більшості людей асоціюються з
великими конструкціями, із занадто яскравим світлом, яке в народі
називають

«зайчиками», з незграбним брезентовим одягом, який самі зварники
називають

робою, масками, які закривають обличчя та з таємничим, загадковим та
дуже міцним з‘єднанням металу, від якого перехоплює подих!

Фантастичні прояви при виконанні рутинної, на перший погляд роботи,
дають запаморочливі результати з надміцних з‘єднань у надсучасних
конструкціях, дають можливість з‘єднувати метал при допомозі
підводного зварювання,  з‘єднувати  металеві  конструкції  в  космосі,
застосовувати зварні з‘єднання у медицині  – з‘єднання різноманітних
м‘яких  тканин  в  тому  числі  і сітківки очей   методом  біполярної
коагуляції.
В наш вік розвитку наукового прогресу з'явився ще один, принципово
новий і перспективний напрямок створення станкових і прикладних
творів мистецтва з такого міцного, але податливого матеріалу. Це арт -
зварювання, початок якого поклали фахівці київського Інституту
зварювання ім. Є.О. Патона. Він дає нові можливості художникам, які
втілюють свої задуми в металі.
Григорій Григорович Дочкін є першопроходьцем у галузі арт –
зварювання! А все почалось з того, що працював на військовому заводі
в Омську, де в той час займалися зваркою титану. Підбираючи різні
режими зварювання, він помітив таку властивість матеріалу як зміна
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кольору в залежності від температури нагріву. Ось там-то у нього і
виникла ідея проекспериментувати  над  таким  металом,  як  титан,
зробивши з ним щось нове, що істотно відрізняється від традиційного,
технічного зварювання. Спочатку він виготовляв площинні роботи на
титанових аркушах - накладав на лист шви і швами наварював силуети.
А згодом з'явилися вже й об'ємні роботи. Виконуючи вироби
мініатюрних комах, тварин, квітів та надаючи цим композиціям різне
забарвлення  і  витонченість  форм,  фахівець  з  високим  рівнем
майстерності зміг перетворити приватне захоплення в професійне
заняття!
Продовжувачем його ідей та його учнем став співробітник інституту
ім. Є.О. Патона Дмитро Кушнірук.
При технічному зварюванні таке явище, як кольори мінливості,
неприпустимі,  це  вважається  серйозним  дефектом,  кваліфікується  як
брак.  Але те, що в технічному зварюванні називається браком,
спеціально застосовується в художньому зварюванні, як декоративний
прийом.
Кольори мінливості  -  це райдужні розводи (солом'яного,  золотистого,
пурпурного, фіолетового та інших кольорів) на чистій поверхні
нагрітого металу, що виникають в результаті появи тонкого шару
оксидів. Ця тонка оксидна плівка товщиною в кілька молекул виникає
на поверхні чистого металу під впливом локального джерела тепла, її
колір залежить від товщини, оскільки окисли різної товщини по-різному
відбивають світло. Різна на різних ділянках товщина викликає появу
різнокольорових розводів. Обробка металу шляхом

зварювання створює досить високі температури для
утворення кольорів мінливості, але в

технічному зварюванні цього необхідно уникати, так як кольори
мінливості погіршують зовнішній вигляд виробів і вважаються браком.

Художнє зварювання титану на сьогоднішній день - це аргоно - дуговий
пальник, очі  та дві руки зварника, плюс матеріал.

Це повністю ручна робота, а не конвеєрна. Але якщо з'явиться
людина, яка  зможе поставити це  на  конвеєр,  то художне зварювання
перестане бути мистецтвом.
А яке застосування цих виробів? Наскільки широке поширення серед
дизайнерських рішень отримали предмети, виготовлені подібним
способом?
Вироби, виготовлені із застосуванням технологій художнього
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зварювання,  знаходять  досить  широке  застосування.  Майстри  арт  -
зварювання здатні виготовити вироби самого різного призначення, вони
можуть  широко варіюватися  в  розмірах.  За  допомогою  художнього
зварювання можна зробити будь - що, починаючи від маленьких виробів
- мініатюрних фігурок (муха, мураха, свічник і т.п.), архітектурними
деталями (наприклад хвіртками, художніми  панно),  скульптурними
композиціями, що прикрашають будинки, парки, сади. Приклади таких
робіт можна побачити у презентації.
Які ж матеріали використовуються в художньому зварюванні - чи
тільки титан, або застосовуються і інші метали?
Дійсно, мова йде, в основному, про титан. Як допоміжний метал
використовується цирконій,  що дозволяє  отримати додаткові  відтінки
кольорів. Відносно  великі  архітектурні  деталі,  ті  ж  хвіртки,  в
основному, виготовляються з нержавіючої сталі, але в їх декоративних
елементах  використовується  титан. Вони,  як  і  паркові  скульптури,
можуть бути виготовлені  і  тільки з  титану,  але це вимагає значного
часу і досить дорого.
Інститут  зварювання  ім.  Є.О.  Патона,  визнаний  центр  досліджень  у
своїй галузі, став і одним з тих місць, де зароджувалося і розвивається
майстерність художнього зварювання.
Раніше велику зацікавленість художнє зварювання викликало тільки у
закордонних  замовників.  Чим  це  було  зумовлено?  Швидше  за  все,
фінансовими труднощами  і  браком  інформації.  Сьогодні  ж,  навпаки,
велика зацікавленість вітчизняних замовників. Думаю, що перспективи
розвитку такого напрямку художньої  обробки  металу,  як  арт  -
зварювання,  досить  гарні,  оскільки,  і  для майстрів - художників по
металу, і для глядачів подібне використання зварювання та створення з
її допомогою творів мистецтва являє безперечний інтерес .
Немає нецікавих професій. Все залежить від уміння людини правильно
розуміти свою справу, проявляти творчу ініціативу.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ
ВИРОБНИЧИХ
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ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ
КАДРІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Впровадження новітніх виробничих технологій у професійну підготовку
кваліфікованих робітників зварювального виробництва є обов‘язковою
умовою підготовки зварників, здатних швидко адаптуватись до умов
сучасного виробництва, повною мірою реалізувати себе професійно. Як
у будь-якому виробництві,новітні  технології  в  зварюванні  пов‘язані.
перш за все, з якісною зміною устаткування та технологічних процесів,
ініціаторами яких є не тільки науково-дослідні установи, але й сучасні
конкурентоспроможні підприємства.

Підтвердженням цього є поява на початку 2000-х років інверторних
зварювальних  апаратів,  які  якісно  значно  переважали  традиційні
зварювальні трансформатори  і  випрямлячі.  Крім  кращих  технічних
характеристик  (менша маса, менші габарити, більш високі ККД і
коефіцієнт потужності, висока енергоефективність), інверторні апарати
мають ще й кращі технологічні показники (легке запалювання дуги,
стабілізація її горіння, запобігання виникненню коротких замикань і
«прилипанню» електрода). Завдяки таким перевагам інверторні джерела
живлення швидко впроваджувались як в зварювальне виробництво, так і
в  навчання  зварників  у  професійно-технічних навчальних  закладах,
зокрема  в  Житомирському професійному політехнічному ліцеї. Ними
були переоснащені всі зварювальні пости електрозварювальної
майстерні ліцею.
Інверторні джерела знайшли застосування не тільки в апаратах для
ручного дугового зварювання, але й в зварювальних напівавтоматах,

використання в яких інверторних джерел дозволяє виконати
напівавтомат однокорпусним, компактним і додає напівавтомату всіх
вищевказаних технічних і технологічних переваг. Тому відбувається
переоснащення зварювальної майстерні ліцею напівавтоматами з
інверторними джерелами живлення. Технічні та технологічні переваги
інверторних зварювальних апаратів для ручного і  напівавтоматичного
зварювання дозволяють підвищити ефективність навчального процесу в
ліцеї, якість професійної підготовки учнів, заощаджувати зварювальні
матеріали і зменшити витрати електроенергії під час навчання  в
майстерні.

В навчальний процес в Житомирському професійному політехнічному
ліцеї  також впроваджено плазмове різання,  яке набуло поширення на
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сучасних підприємствах. Розповсюдження плазмового різання і
витіснення ним кисневого різання теж в значній мірі пов‘язане із
застосуванням для плазморізальних  апаратів  інверторних  джерел
живлення.  Переважну  кількість зварних  конструкцій  виготовляють  з
металу товщиною до 40 мм. І саме в цьому діапазоні товщин плазмове
різання є найбільш ефективним порівняно з кисневим різанням чи менш
поширенимиіншими видами різання металу (повітряно-дуговим,
дуговим, лазерним). Воно забезпечує високу продуктивність, добру
якість різання, придатне для різання вуглецевих, легованих  сталей,
кольорових металів і сплавів. Також при плазмовому різанні відносно
низькі  витрати  на  одиницю  довжини  розрізу  та  витрати  на  технічне
обслуговування устаткування. Різання металів є одним з видів робіт,
який, відповідно  до  кваліфікаційної  характеристики,  входить  до
переліку робіт, що повинні вміти виконувати зварники. Тому учні ПТНЗ
обов‘язково мають опанувати такий прогресивний  вид  різання, як
плазмове.

Новітні технології в зварюванні пов‘язані також і з використанням
прогресивних зварювальних матеріалів,  до яких можна віднести нове
покоління суцільного електродного дроту для напівавтоматичного
зварювання, який виробляється  в  Україні. Цей  дріт  має  поліровану
поверхню зі спеціальним антифрикційним, струмопровідним, захисним
покриттям.  Відсутність  на  ньому тонкого  шару  міді,  який  є  на
традиційному  дроті  марки  Св-08Г2С-О,  сприяє більшій  надійності  в
роботі  напівавтомата,  гнучкий  шланг  якого  періодично засмічувався
мідною стружкою при використанні дроту Св-08Г2С-О. Крім вказаного
суцільного дроту перспективним є використання в напівавтоматичному
зварюванні порошкового дроту.
При виборі зварювальних матеріалів обов‘язково потрібно враховувати
не тільки їхні технологічні характеристики (формування зварного шва,
ступінь розбризкування,  легкість  відокремлення  шлаку,  можливість
утворення  пор  чи інших дефектів), але й брати до уваги їхні
екологічні характеристики. Тому

Житомирський професійний політехнічний ліцей співпрацює з
підприємствами

–  виробниками  зварювальних  матеріалів,  зокрема  зварювальних
електродів,  які в процесі зварювання виділяють меншу кількість
шкідливих речовин у зварювальному аерозолі порівняно  з іншими
зварювальними матеріалами.
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Впроваджуючи у професійну підготовку зварників новітні технології,
пов‘язані з новим поколінням зварювальних апаратів чи устаткування
для різання металів або з новим поколінням зварювальних матеріалів, не
можна ігнорувати і новітні розробки щодо індивідуального захисту
зварників при виконанні  ними зварювальних робіт.  Застосування  для
захисту очей і обличчя зварювальних щитків з фільтром автоматичного
затемнення значно покращує умови роботи, дозволяє учням більш точно
координувати переміщення електрода як при запалюванні дуги, так і
при виконанні швів у різних просторових положеннях.
Безумовно є певні межіу впровадженні новітніх виробничих технологій
у професійну підготовку зварників в умовах ПТНЗ, пов‘язані з
обмеженим фінансуванням  модернізації  матеріальної  бази
зварювальних майстерень. Якщо ПТНЗ спроможне замінити традиційні
зварювальні трансформатори і випрямлячі  інверторними  апаратами  і
придбати напівавтомати та плазморізи теж з інверторними джерелами
живлення, то оснащення майстерні зварювальними напівавтоматами з
програмуванням режиму зварювання потребує значно більших
капітальних вкладень, які навчальний заклад , як правило, не може собі
дозволити.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО –
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ

ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Процес навчання на сьогоднішній день у сучасної молоді стоїть на
другому  місці,  а  в  пріоритеті,  звичайно ж,  –  сучасні  гаджети  і
флагманські девайси. Таперед викладачем стоїть дуже нелегке завдання:
як зацікавити учнів до процесу навчання.

На  мою  думку,  одним  із  суттєвих  засобів  для  залучення  нового
покоління підлітків до процесу навчання в напрямку зварювального
виробництва, є впровадження інформаційно - комунікаційних
технологій, тоді поняття
«модернізація процесу навчання» буде не порожніми словами!

Але в першу чергу, педагогічному працівнику необхідно замислитися
щодо свого кабінету! Подумати, як краще його облаштувати для того,
щоб учням було зручно в ньому знаходитися та отримувати початкові
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знання з подальшою здачею на оцінку. Створення комфортних умов не
тільки  зацікавить учнів до отримання нових  знань,але й суттєво
підвищить рівень знань.

Кабінет обов'язково повинен бути обладнаний сучасною комп'ютерною
та мультимедійною технікою з виходом в Інтернет з окремим модулем
безпровідної мережі wi-fi, щоб у кожного учня був інтерес у вільний час
підключитися до безкоштовної мережі. Але доступ мав би тільки той,
хто правильно  підбере  ключове  слово (пароль  від wi-fi),  пов'язане з
темою уроку або програми.

Сучасний  клас  повинен  мати  розширені  можливості  в  Інтернет-
просторі для  проведення  різних  заходів,  пов'язаних  з  навчальним
процесом,  таких  як вебінари, конференції, скайп трансляції та ін.
Особливо це допоможе при навчанні на відстані (дистанційно), коли
учень відсутній на заняттях через хворобу або виїзду за межі області,
знаючи свій розклад, за допомогою домашнього комп'ютера або
сучасного девайса з 3G зв'язком, він зможе підключитися до скайп -
трансляції та прослухати урок,і навіть поставити питання. Як свідчить
практика,  при  такій  організації  виявляється  інтерес  до навчального
процесу. Учню хочеться не тільки прослухати лекцію, а й апробувати
даний засіб отримання інформації, оскільки у більшості такого методу
навчання ніколи не було.

Відомо, що майже вся молодь сьогодні зареєстровані в соціальних
мережах та велику кількість часу проводять там, спілкуючись один з
одним. Для сучасного викладача це звичайно великий плюс, тому як у
нього розширюються можливості роботи зі своїми учнями! Особливо
тоді, коли необхідно виконувати домашнє завдання. Як свідчить
практика, не всі записують його, а тим більше виконують через те, що
не хочуть  брати  з  собою підручники додому.  Тоді  викладач  вирішує
проблему  за  допомогою  соціальних мереж, він створює групу або
бесіду, додаючи всіх слухачів, він скидає домашні завдання уроків в
бесіду, прикріплюючи електронну книгу та інші файли, за якими вони
будуть виконувати роботу, і як ще одна перевага соціальних мереж, що
набагато зменшує витрати на ксерокопію.

Крім домашнього завдання, викладач завжди може підтримати тему
бесіди або відповісти на будь-яке питання учнів в будь-який час доби,
незалежно від того, де викладач знаходиться за допомогою телефону, а
також завжди  можна  попередити  слухачів  щодо  змін  в  навчальному



24

процесі.  У  процесі занять учням також подобається розвивати себе
творчо за допомогою

проведення тренінгів зі зварювання, розбиваючись на творчі групи,
працюючи в Google Drive.

Google Drive - це зручне та надійне місце для зберігання файлів, а також
роботи з ними на будь-якому пристрої. Творчі групи онлайн створюють
презентації  та  дають  доступ  іншим  учасникам  для  редагування  та
пропозицій своїх  ідей.  Викладач  в  цей же час  може відстежувати  та
коментувати  у  себе  на комп'ютері  або на телефоні процес роботи
творчих груп.
Дуже  ефективно  в  процес  навчання  впроваджувати  педагогічні
програмні засоби, які дають можливість проводити урок більш цікавіше
та більш пізнавально, чим при проведенні звичайної класичної лекції на
паперових носіях.
Педагогічні програмні засоби (ППЗ) є не тільки економічно вигідними,
але й більш зрозумілими для сучасної молоді. ППЗ передбачають
велику кількість  і  високу якість  ілюстративних матеріалів  (малюнків,
графіків,  карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів,
інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє
високому  рівню  ефективності навчання.  Також програма дозволяє
об'єктивно й достовірно визначати рівні навчальних досягнень учнів, що
досягається за допомогою різноманітних багаторівневих тестів, завдань,
тренажерів.В цей же час ефективність роботи викладача підвищується,
збільшується  складова  творчої  роботи.  Викладач  може доповнювати,
модифікувати, корегувати підручник з урахуванням вікових,
психологічних, соціальних і регіональних умов.
Важливими моментами в реалізації поставлених цілей є високий рівень
виконання інформаційно-технічного забезпечення з використанням
сучасних інформаційних технологій..

Особисто я у своїй професійній діяльності використовую
продукцію ТОВ

«Компанія« СМІТ», яка є провідним розробником електронних засобів
навчання як в Україні, так і закордоном.

Всі  розробки  ТОВ  Компанія  СМІТ  пройшли  комісію  науково-
методичної ради  Міністерства  освіти  та  науки України  й  одержали
гриф МОНУ. Також ТОВ «Компанія СМІТ» має сертифікат на систему
керування якістю (ISO9001- 2001).
За використання ППЗ в навчальному процесі «Компанія СМІТ» вручила
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мені сертифікат за впровадження IT technologies в навчальний процес
при викладанні предмету «Устаткування та технологія зварювальних
робіт».
Перелік застосовуваних мною ППЗ на уроках технології зварювальних
робіт, охорони праці та матеріалознавстві наведено нижче.

«Технологія зварювальних робіт. Обладнання та
інструменти» — призначений для забезпечення навчально-
виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах другого
та третього атестаційних рівнів з предмету «Технологія зварювальних робіт.
Обладнання та інструменти» Державного стандарту професійно-технічної освіти з
професії 7212.2

«Технологія   зварювальних    робіт.    Обладнання    та    інструменти».
Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист
№ 2003 від 22.06.11 р.)

ППЗ  містить  69  тем  (381  година)  теоретичної  частини  та  10
лабораторно- практичних робіт (тривалість кожної роботи різна). ППЗ
призначений для використання у різних формах організованого та
самостійного навчання учнів;

«Матеріалознавство в машинобудуванні»

Схвалено   Міністерством   освіти   і   науки,   молоді    та    спорту
України (Лист№ 1/11-9216 від 21.12.07 р.). ППЗ містить 3 розділи, які
охоплюють 10 тем (150 годин) теоретичної частини, та 10 лабораторно-
практичних робіт (22 години). Кожен розділ і кожна тема мають тестову
систему  перевірки  рівня  навчальних  досягнень  учнів  шляхом
самоконтролю і контролю;

«Зварювання  на  автоматичних  та  напівавтоматичних
машинах»  в  дану програму входить 14 розділів, кожен з яких
входить теорія, практикум, самоконтроль та контроль;

«Охорона праці» media курс, який складається з візуальних та аудіо
матеріалів.  Візуальна  інформація  представлена  на  медіа  сторінках  у
вигляді текстових блоків та блок-схем. Ця інформація дублюється
звуковим супроводом, яка починається одночасно з відкриттям
сторінки. Після його закінчення  відбувається  перехід  на  наступну
сторінку.  В  якості  додаткового візуального  матеріалу  для  створення
психологічного фону при прослуховуванні звукового супроводу може
служити  фото  заставки.  Кожен  розділ  має  свій  блок фото  заставок,
близький йому по тематиці;
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«Основи  безпеки  при  експлуатації  електроустановок»,
«Основи безпеки при проведенні робіт на висоті» та «Пожежна
безпека на підприємстві» продукція ЕКОНАФТ - це відео курс, який
проводиться при навчанні та проведенні вступних інструктажів для
працівників теплоелектростанції, яка розташована  на  території
нашого  міста  та  де  наші  учні  проходять  виробничу практику з
подальшим працевлаштуванням. Дані ППЗ були подаровані
навчальному закладу від ДТЕК Курахівська ТЕС з метою навчання
та освоєння виробництва там, де вони будуть проходити практику.

Після прослуховування навчального матеріалу програма
проводить актуалізацію опорних знань відразу ж після прочитання
певної теми або розділу. Слухачі в свою чергу уважно слухають
навчальний матеріал для того,

щоб  правильно  відповісти  на  тестове  запитання  та  отримати
оцінку,  яка  буде перепусткою для проходження виробничої
практики на теплоелектростанції;

Як свідчить досвід, впроваджуючи ППЗ в навчальний процес,
ми  суттєво підвищуємо  рівень  знань,  умінь  та  навичок  учнів  у
порівнянні із класичним способом навчання. Про це свідчить мій
особистий досвід за час роботи викладачем зі зварювання.

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У
ПРОФЕСІЙНУ

ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Світові  експерти  з  питань глобальної  економіки  говорять  про  те,  що
ХХІ століття – це століття конкуренції за кваліфіковану робочу силу.
Вона стане головним чинником, що буде визначати успішність розвитку
будь-якої  країни. Але внаслідок багаторічних деструктивних процесів
саме робочих кадрів бракує сьогодні в Україні. Потреба в робітниках
зросла  більш,  ніж  удвічі,  а через  5  років,  за  розрахунками  вчених,
взагалі задовольнятиметься лише на третину. При цьому понад третини
персоналу вітчизняних підприємств має передпенсійний та пенсійний
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вік. Існує проблема кількісного та якісного дисбалансу між попитом і
пропозицією  на  робочу  силу,  дефіцит  робочих  кадрів загрожує
інноваційному розвитку економіки України [1,3].

 Якісна  підготовка  кваліфікованих  робітників  потребує  творчого
підходу викладачів та майстрів виробничого навчання професійно-
технічних навчальних закладів (ПТНЗ) до вибору змісту, форм, методів
та засобів навчання,  максимального  використання  досягнень  сучасної
педагогічної науки, нових педагогічних і виробничих технологій. Вони
мають  бути  орієнтованими не  лише  на  передачу  готових  знань,  а  й
відображати  ідеї  розуміння  та  визнання чужої точки зору, повагу до
особистості, організації співпраці та самовираження в діяльності, в
творчості, тобто на формування комплексу особистісних якостей учнів.

Розвиток сучасної техніки та виробництва неможливий без
висококваліфікованих робітничих кадрів, яких готує професійно-
технічна освіта.  Оновлення  змісту  підготовки  в  навчальних  закладах
становить  основу стратегічних завдань, визначених Державною
національною програмою

«Освіта» («Україна XXI століття»). Це зумовлює необхідність реалізації
Концепції  професійної  освіти,  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про
професійну- технічну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в
Україні тощо. Сучасний  етап  розвитку  професійно-технічних
навчальних закладів пов‘язаний з необхідністю розв‘язання проблеми
підвищення інтелектуального рівня пізнавального і творчого потенціалу
учнів. Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей,
підвищення ефективності навчання є проблемою загальною для
багатьох країн.
Нині розроблено велику кількість технологій навчання, що спонукає до
теоретичного узагальнення, аналізу, класифікації та вибору
оптимальних. Процес використання традиційних і впровадження нових
(інноваційних) технологій  навчання  протікає  стихійно.  У  процедурі
їхнього  відбору  і  реалізації у  навчальному  процесі  мають  місце
суперечності  між:  новими  цілями  освіти  і старими  способами
представлення і засвоєння знань; зростаючими об‘ємами інформації, яку
необхідно  передати  учням  і  обмеженою  кількістю  навчального часу;
гострою необхідністю педагогічних інновацій в навчальному процесі і
недостатньою розробленістю методології використання нових
педагогічних технологій в освіті. Наявність цих суперечностей
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обумовлює необхідністю вивчення ефективності використання
інноваційних методик. Таким чином, впровадження  інноваційних
технологій у професійну підготовку робітничих кадрів на даний час є
дуже актуальною і вирішення цього завдання багатопланове,  оскільки
якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують
різні аспекти навчальної діяльності:  зміст освіти, технології навчання,
матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал [2,3].
Науково-технічний  прогрес,  який  не  оминув  і  галузь  зварювання,
широке запровадження сучасної зварювальної техніки та новітніх
технологій

виробництва потребує від професійно-технічної освіти підготовки
конкурентоспроможних кваліфікованих робітників; готовності
випускника ПТНЗ до постійного професійного саморозвитку та
самовдосконалення, формування  власної  кар‘єри,  відповідальності  за
результати  своєї  професійної діяльності. Саме професійна, докорінно
оновлена освіта, здатна створити стабільний  запас  кваліфікації
робітника,  що  дасть  змогу  оперативно  реагувати на швидкісні зміни
технологій виробництва.

Сучасне життя розвивається швидкими темпами, тому система
професійної  освіти  повинна  розвиватися,  змінюватися.  В  Україні
формується нова  система  освіти,  яка  орієнтована  на  входження  у
світовий  освітній  простір, супроводжується  істотними  змінами  в
педагогічній  теорії  і  практиці  навчально- виховного процесу. Це
зумовлює появу освітніх інновацій, які покликані суттєво  змінити
освітній процес. Тому викладач, навіть найталановитіший, уже не може
бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його
авторитаризмом,  орієнтацією  на  середнього  учня,  перевагою
репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу.

Настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання
вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему,
як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка
допоможе реалізувати  проблему.  Отож,  повернути  учням  інтерес  до
вивчення спеціальних предметів,  зробити навчання цікавим, посилити
бажання  учитися  спонукає  до пошуків. Сприяти вирішенню
поставлених перед освітою завдань мають інноваційні  технології
навчання.

Сучасне інтерактивне обладнання сприяє поглибленню, систематичному
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використанню  інноваційних  підходів  до  здійснення  навчально  -
виробничого процесу (проведення сучасних уроків з спец предметів, та
уроків виробничого навчання ).

Конкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від робітника не лише
глибоких теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, а й швидкої
модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у
виробничій сфері.
Саме тому викладачам необхідно постійно опановувати нові технології,
розвивати власне мислення, удосконалювати вміння та навички, щоб
заохочувати до активної діяльності учнів – не як виконавців
поставлених завдань, а як творчих особистостей.
Навчання традиційними методами на сучасному етапі не ефективно і не
викликає зацікавленості в отриманні знань в учнів. На теперішній час
найбільш ефективне  навчання  з  використанням інтерактивних систем
(Інтернет ресурсів, електронних посібників, програм для вивчення і
удосконалення професійних

навичок) які можуть містити набагато більше інформації різного типу, а
також дозволяють проводити дистанційне навчання.

Одним з найбільш ефективних методів підготовки робітників по
спеціальності  електрогазозварник  є  інтерактивні  засоби  навчання,  які
засновані на побудові мультимедійних ресурсів до яких відносяться:
мультимедійні презентації, що створені засобами Microsoft PowerPoint,
Proshow Producer; відеоуроки та відеопрезентації веб-сервісів YouTube,
Vimeo.com; матеріали електронних бібліотек та електронних
навчальних підручників.
У сучасному Інтернеті будь-який учень або вчитель зможе потрапити на
необхідний освітній ресурс у будь-який час із будь-якого місця.
Технології освіти  майбутнього,  за  прогнозами  сьогоднішнього  дня,
будуть будуватися на основі ділових ігор у мережі, а освітні ресурси
будуть  доступні  й  відкриті  для користувачів. Навчання стане
мобільним і буде проходити як індивідуально, так і у колективах [4].

Для кращого освоєння навчальної програми з виробничого
навчання

«Електрогазозварник»  слід  використовувати  мобільні  додатки,  які  в
свою чергу стимулюють та заохочують учнів до навчання. До них слід
віднести такі додатки: Fronius Weld Wizard, Smart Welding Solution,
Помічник зварника. Також ввести у навчальну програму обов‘язкове
вивчення засобів моделювання: AutoCAD, КОМПАС, що в
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майбутньому дасть можливість випускнику краще  адаптуватись до
виробництва.

Для інтегрування у європейську освіту потрібно розробити та
удосконалити навчальні програми. Перехід до нових комп‘ютерно-
орієнтованих  технологій  навчання,  створення  умов  для  їх  розробки
апробації  та впровадження, раціональне поєднання нових
інформаційних технологій навчання  з  традиційними  –  складна
педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-
педагогічних організаційних, навчально- методичних, технічних та
інших проблем.
На сьогоднішній день існує необхідність впровадження сучасних
технологій у навчальний процес ПТНЗ, зокрема: використання новітніх
технологій  зварювання.  Інтегрування  інтерактивних  засобів  у
зварювальному виробництві та навчанні робітників можна відстежити
на досвіді  Австрійських компаній, які є світовими лідерами в області
інновацій технології для зварювання. Дані компаніі займаються
розробкою технологічного обладнання та програмного забезпечення
для зварювання [4].

Складовим цього процесу є:
1. Сервер  –  використовується  для  зберігання  інформації  та

управління даними, віддалену обробку програмних завдань.

2. Мобільні додатки для вибору технології зварювання,
розрахунку параметрів зварювання та  кількості  розхідних
матеріалів.

3. Збереження технологічних даних робочих місць,  внесення
налаштувань і змін, управління якістю і документування фактичних
значень при зварюванні, управління мережевими автоматизованими
зварювальними системами.

4. Роботизований зварювальний комплекс.
5. Віртуальний зварювальний тренажер симулятор

зварювального процесу для відпрацювання рухів зварника з
тривимірним об'ємним відображенням процесу зварювання і оцінки
отриманих результатів.

6. Індивідуальний зварювальний апарат.

Впровадження інтерактивних методів навчання та мультимедійних
засобів  є  пріоритетним  та  перспективним  напрямком  у  підготовці
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робітників  з професії «Електрогазозварник», що призводить до
зростання ефективності оволодіння учнями обраної професії. При
цьому дуже важливим залишається не загубити той досвід, який був
накопичений  традиційною  педагогікою.  І  саме важливе те, що при
використанні інтерактивних методів та віртуальних зварювальних
тренажерів скорочуються витрати на навчальний процес.
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СУЧАСНИЙ УРОК – ЧАС ІННОВАЦІЙ

Ми живемо у цікавий, переломний час. Учні, які приходять на навчання
в ЗПТО, вже не ті, що були 10 років тому. Вони вільно користуються
Інтернетом, гаджетами, знають комп‘ютерні технології. Саме тому наше
завдання  -  йти  в ногу з часом, зробити навчання для наших учнів
цікавим і продуктивним. Широке  запровадження  сучасної  техніки  та
новітніх  технологій  виробництва потребує  від  професійної  освіти  не
тільки  підготовки  конкурентоспроможних кваліфікованих  робітників,
але  й  підготувати  випускника  ЗПТО  до  постійного професійного
саморозвитку та самовдосконалення, формування власної кар‘єри,
відповідальності за результати своєї професійної діяльності.

Я  отримую  задоволення  від  роботи,  коли  бачу  позитивні  результати
своєї праці. Тому, готуючись до уроків виробничого навчання, завжди
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ставлю питання: «Як донести матеріал учням, щоб їх зацікавити, щоб їм
сподобався урок, щоб вони добре засвоїли трудові навички?». На мою
думку, однією з причин, що допомагають отримати найкращі результати
педагогічної роботи, є вибір оптимальної форми навчання.
На традиційних уроках одноманітність і пасивність у навчальній
діяльності формують в учнів безсилля при розв'язуванні  проблем, які
виникають у житті, безініціативність, утриманство. При інтерактивному
навчанні урок відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх
учнів. Це співнавчання, взаємонавчання

 (колективне,  групове),  де  учень  і викладач  є рівноправними,
рівнозначними суб'єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі
організатора навчання, лідера групи.

Тому я намагаюся побудувати свій урок, використовуючи «сучасну
зброю» педагога – елементи інтерактивних технологій навчання.

Поряд з традиційними я використовую такі елементи інтерактивних
методів навчання, як: дискусія, дидактичні ігри, «мікрофон», «мозкова
атака», та ін. Використання на уроках різних інноваційних технологій
(як то тести чи розвиток критичного мислення) забезпечує позитивну
мотивацію здобуття знань, дає відчуття потреби в самоосвіті,  формує
стійкий інтерес до матеріалу, що вивчається, сприяє розвитку творчої
особистості. Також застосовую нетрадиційні  уроки: бінарний урок -
конференція, урок-екскурсія.
Бінарний урок – конференція, який ми проводили разом з майстром
виробничого навчання Михайленко Вікторією Миколаївною, був на
тему
«Контроль дефектів зварювання». Учні прийняли в підготовці і
проведенні цього  уроку  саму  активну  участь.  Вони  одержали
опереджувальне  домашнє завдання і готували доповіді, презентації,
стенд «Дефекти зварних швів». Вікторія Миколаївна, як колишній
робітник відділу технічного контролю, провела майстер-клас. Всі
отримали максимум задоволення від цього уроку.

Завдяки  співпраці  училища та підприємства ПрАТ НКМЗ у
навчально- виробничий процес підготовки зварників
впроваджуються інноваційні технології та передові методи праці.
У учнів  викликають особливий інтерес заняття у  формі  уроку  –
екскурсії.  Вони  мають  змогу  не  лише  ознайомитися  з новим
зварювальним обладнанням для автоматичного та механізованого
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зварювання  в  середовищі  захисних  газів  та  електрошлакового
зварювання,  а  ще й  мають  можливість  приймати  участь  у
виробничому процесі контактного та автоматичного зварювання,
контрольних випробуваннях зварних швів.

Щоб залучити учнів до роботи на уроці та співпраці, майстер
постійно повинен створювати проблемні ситуації, ставити
проблемні питання. Для досягнення  позитивних  результатів  на
уроці  використовуються  завдання,  які активізують  самостійне
мислення  учнів.  Це  захоплює  їх,  розвиває  пам'ять  та бажання
розв'язувати поставлені завдання. Наприклад, учні повинні
відповісти на таке проблемне запитання: «В чому полягає різниця
зварювання середнє вуглецевих і високо вуглецевих сталей?», або
«Які  дефекти  виникнуть при невірному  виборі режиму
зварювання?», тощо. Широко у виробничому навчанні застосовую
міжпредметні  домашні  завдання,  виконання  яких  також сприяє
розвитку  пошукової  діяльності  учнів,  наприклад:  «Скласти
технологію зварювання для різних марок сталі та розробити ескіз
деталей виробу» і т.д.

Високі результати на уроках виробничого навчання дає застосування
елементів ігрових технологій. Це можуть бути вікторини, рішення
кросвордів,

«чорний ящик», презентації, аналіз виробничих ситуацій. Проведення
таких уроків надає можливість відмовиться від шаблону в організації
уроку, формалізму  в  його  проведенні,  максимально  використовувати
учнів в активній діяльності на уроці.
Останнім часом великої популярності серед молоді набули квести у
вигляді командної гри. В ході проведення тижня з професії «Зварник»
був проведений квест серед учнів «Пригоди зварників». Команди
формувалися шляхом  жеребкування  серед  учнів  першого,  другого  і
третього  курсів.  Кожна команда йшла за заданим маршрутом,
виконуючи завдання, що вимагають кмітливості, ерудиції, витривалості
та вміння нестандартно мислити. Учні шукали відповіді на питання, які
несли  з  собою  нові  завдання  в  вигляді  пазлів, тестів,  завдань  на
асоціативність і т.д. При цьому команди одержували напрям наступної
станції і слідували по училищу з кабінету в кабінет, де їх чекали нові
завдання.  Впродовж  цієї  гри  учні  мали  можливість  поспілкуватися,
дізнатися багато  нового  і  цікавого,  реалізувати  закладений  в  кожній
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людині потяг до пригод і загадок. Було дуже багато позитивних емоцій,
як у учнів так і у організаторів квесту.
Процес навчання - це не автоматичне викладання навчального матеріалу
в голову  учня,  а  напружена  розумова  роботи  і  його  активна  участь.
Пояснення  і демонстрація,  самі  по  собі,  ніколи  не  дадуть  справжніх
стійких  знань.  Цього можна  досягти  тільки  за  допомогою
інтерактивного  навчання.  При  плануванні і  проведенні  таких  уроків
майстер може вносити свої  корективи,  виходячи з вибраної теми для
проведення уроку та здібностей учнів, покладаючись на свою фантазію
і досвід, може спланувати урок виробничого навчання, який буде мати
місце в системі професійного навчання. На уроках, де
використовуються елементи інтерактивних технологій, учні почувають
себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають
зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу.
При цьому виникає безліч приємних емоцій, які також значною мірою
стимулюють процес пізнання і навчання, надають учневі додаткову
мотивацію.
В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття,
усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе
виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому
необхідно розв‘язувати проблеми та приймати конкретні рішення
Отже, що основне для кожного педагога - не боятися пробувати щось
нове, і, звичайно, постійно вчитися разом з учнями. Усю свою
діяльність необхідно спрямовувати на формування творчої особистості.
Адже, виховавши

особистість, здатну творчо засвоювати знання і застосовувати їх на
практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого
залежить наше майбутнє і майбутнє нашої держави - України.

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ   ПІДГОТОВКИ

КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА З ПРОФЕСІЇ

«ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Проблема творчої діяльності є актуальною в кожній галузі, адже для
суспільства творчість становить практичний інтерес. Сьогодні все
більше роботодавців  розглядають  творчість  як  засіб  підвищення
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ефективності  праці робітників. Якщо кваліфікований робітник не має
поняття про сутність новаторства, інноваційну  діяльність,
раціоналізацію,  винахідництво,  то  йому важко знайти  робоче  місце  з
перспективою професійного зростання. Сучасні менеджери намагаються
брати  на  роботу  творчо  активних  працівників, віддача від  яких  буде
більшою,  ніж  фінансові  вкладення  в  них. Якщо  фахівець  хоч  на
базовому  рівні  опанував  знання  щодо  основ  творчої  діяльності,  її
стратегій, робить спроби розв‘язувати професійні проблеми, керуючись
інтуїцією, він збільшує свої шанси досягнути  вищої професійної
компетентності.

Роль  професійно-технічних  навчальних  закладів  у  вихованні
особистісної творчості (креативності) майбутніх робітників полягає в
тому, щоб через наслідування і переробку чужого досвіду сформувати в
них власний досвід творчої діяльності.

Під поняттям «творчість», «творча діяльність» розуміють діяльність,
що передбачає постановку та вирішення нових проблем, розв‘язання
нестандартних задач, створення істотно нового. Формування творчого
мислення полягає в тому, щоб учень відкривав для себе раніше не
відомі властивості, внутрішні зв‘язки та відношення. Знання
народжуються і розвиваються як результат дослідницької діяльності та є
об‘єктивним відображенням предмета, а не лише результатом діяльності
пам‘яті.
Виробниче навчання з професії «Електрозварник ручного зварювання»,
в основному, зводиться до озброєння учнів практичними вміннями та
навичками відповідно до навчальних планів та програм. Учнів на уроках
виконують  всі необхідні завдання майстра, відпрацьовують навички
зварювання, але у більшості не присутнє логічне мислення в достатній
мірі, не відчувається творчого і жвавого пошуку в роботі. Роботу вони
виконують автоматично,  як запланований вид діяльності. Їм потрібна
постійна допомога майстра.

Спецпредмети  з  професії «Електрозварник  ручного  зварювання»  -  із
тих, які важко засвоюються учнями. Одна з причин, на мою думку, в
тому, що в них багато специфічних понять та термінів, засвоєння яких
вимагає добре розвиненого абстрактного і просторового мислення.
Необхідно відзначити той

факт,  що  інтелектуальний  розвиток  багатьох  учнів  не  дозволяє  їм
працювати ефективно творчо. Крім того, багато хто з них не вважає за
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потрібне  вивчати спецпредмети,  вважаючи  достатнім  практичного
вправляння  в  майстерні.  Тому ціннісне ставлення до професійно
практичних предметів або інакше — спрямованість особистості учня на
навчальну діяльність і готовність до неї — знаходиться на середньому
чи навіть низькому рівні потягу до знань.

Помилково думати, що учням достатньо показати початкові практичні
навички, пояснити у доступній формі те чи інше поняття, і воно відразу
буде зрозуміле і засвоєне. Майстру необхідно орієнтуватися на те, що
традиційні форми  уроків  стають  буденними,  не  розвивають  творчу
особистість, а тому слід зацікавлювати їх чимось новим. А цим новим,
на мою думку, стають нестандартні форми навчання.

Нестандартні уроки виробничого навчання – це така організація
навчальної роботи, коли першорядну роль відіграють не знання, а
загальні людські  цінності  з  орієнтацією  на  емоційну  сферу.  Вони
проводяться тоді, коли базовими знаннями учні уже оволоділи. Якщо на
уроці  виробничого  навчання його традиційні елементи реалізовувати
нетрадиційними формами, то матимемо  нетрадиційний  урок
виробничого  навчання.  Такі  уроки  будуються  на зацікавленості  та
прояві творчих цінностей учня і виражають надбудовні або ситуативні
знання.

Для розвитку творчих здібностей у своїй роботі використовую
здебільшого  підсумково-узагальнюючі  уроки  у  формі  уроку-
вікторини, уроку- турніру, а саме: «Очевидне-неймовірне», «Я хотів
би знати», «Подорож темою»,  «Інформаційний  пошук».  До  них
належать  і  уроки  творчості:  розробка проекту, розв'язання
винахідницьких задач, презентація.
Роль майстра полягає в тому, щоб знайти індивідуальний підхід,
приділити максимум уваги кожному учневі, зацікавити завданням,
уміти своєчасно допомогти, скоригувати, «підштовхнути» думку до
варіативної діяльності, чим стимулювати допитливість та інтерес.
Для  розвитку  творчої  особистості  та  усунення  однобічності  в  її
розвитку використовую ігри, кросворди, нетрадиційні методи
викладу матеріалу у вигляді  асоціативного  куща,  ажурної  пилки.
Мета  таких  уроків  навчити  учнів знаходити  і  розв‘язувати
суперечності, які виникають у ході розв‘язання задач, навчити учнів
системного підходу, тобто бачення світу у взаємозв‘язку
компонентів, спиратися на набуті знання, інтуїцію, використовувати
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нестандартні оригінальні рішення. У ході цих уроків застосовую
активні технології  у  вигляді  прийомів,  що  створюють  проблемні
ситуації, викликають в учнів здивування, подив, інтерес до змісту
практичних вправ та процесу їх отримання.

Освоєння  професії  «Електрозварник  ручного  зварювання»
відбувається  в результаті тривалого відпрацювання комплексу
практичних вправ, що дозволяють  виробити  навички  виконання
зварювальних операцій. Для розвитку творчої діяльності застосовую
вправи, що побудовані на принципах системності, наочності, зв'язку
практики  з  теорією,  доступності,  самостійності, особистісно-
орієнтованого навчання.

Наприклад: виконуючи вправи з теми  програми «Дугове
наплавлення валиків  і  зварювання  пластин  у  нижньому  та  похилому
положеннях  шва» під час  вивчення  теми  уроку  «Правила  і  прийоми
наплавлення  і  зварювання»  учням пропонується з'ясувати як впливає
швидкість зварювання на форму зварювального  шва.  Учні  зварюють
шов,  поступово  збільшуючи  напругу.  Після вправи  виконують
технологічний  рисунок  впливу  швидкості  руху  електроду  на ширину
шва та  глибину проплавлення.  Вони приходять  до  висновку,  що при
збільшенні швидкості спостерігається помітне зменшення ширини шва,
при цьому глибина проплавлення залишається майже непомітною.

Наступна вправа: вплив величини зварювального струму. З'ясувати, що
відбувається із швом якщо змінювати величину струму. Учні приходять
до висновку: при низькому струмі збільшується глибина проплавлення і
збільшується валик зварювального шва.

Наступна вправа: виконати шов знизу вгору і шов згори вниз. З'ясувати,
що відбувається  з  параметрами шва.  Учні  дають  відповідь:  «Під  час
зварювання знизу вгору спостерігається велика глибина проплавлення і
велика висота валика.  А  зверху  вниз  зменшується  глибина
проплавлення  і  зменшується  висота валика. При  цьому ширина  шва
майже не змінюється.»

Якщо  учні  засвоїли  цей  матеріал  на  теорії,  то  на  практиці
знаходження помилки – поява природної ситуації успіху, якщо ж
матеріал новий, учні почуваються експериментаторами, дослідниками.
Засвоєння вступного інструктажу з теми уроку проводжу у вигляді
естафети або бліц-турніру. Група ділиться на дві команди. Кожній
команді дається по 10 запитань. Відповідь повинна даватись швидко і
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коротко. Перемагає  та  підгрупа,  яка  відповість  на  більшу  кількість
запитань. Замість повторення під час вступного та заключного
інструктажу проводжу розга- дування кросвордів.
Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого
навчання  використовую  різні  види  навчально-виробничих  робіт  у
комплексі  з інструкційно-технологічними картами, які складаю. Учні
повинні скласти технологічну  карту  до  теми,  яку  вивчили,  та  за
вправами,  яким  вже  навчилися. Так, кожному учаснику пропоную
скласти окремий елемент (операцію) технологічної карти: підготовчі
вправи, техніка виконання, необхідний

інструмент та матеріал,  якщо потрібно - побудувати креслення деталі
або схему даної операції, якщо виникнуть помилки, то описати спосіб їх
усунення. При цьому вони можуть фотографувати послідовність дій і
виконання операцій та використати їх у створенні технологічної карти.

Кожна інструкційно-технологічна карта має схему виконання завдання,
найменування і порядок виконання операцій, режим зварювання.
Поопераційний  метод  виконання  завдання  допомагає  учням
контролювати  свої дії, спрямовує увагу на правильний порядок
зварювання конкретної конструкції.

Створення інструкційно-технологічної  карти формує творче мислення
учня та спрямовує до пізнавальної активності і підвищення
ефективності навчання. Така робота викликає інтерес і навіть ті учні, які
мають  посередні знання,  виконуючи  творчі  роботи,  не  тільки
одержують  позитивні  оцінки,  а  й набувають досвіду використання
теоретичних знань на практиці, знаходять упевненість в собі.
У ході роботи також використовую метод проектів, який є одним із
провідних  засобів  творчого  пошуку,  оволодіння  учнями  навичками
планування власної  діяльності,  вибору засобів та шляхів  її  реалізації,
формування та ак- тивізації життєвого досвіду учнів.
Наприклад, проект «Сучасний погляд на професію зварника»
спрямований  на  збір  інформації,  її  аналіз  та  узагальнення  фактів
(літературні джерела, засоби ІКТ, Інтернет сайтів). Презентація та
захист проекту відбуваються  під  час  проведення  тижня  з  професії
«Електрозварник  ручного зварювання».  Підсумок  проекту  -  випуск
стіннівки  та  комп‘ютерна  презентація. На основі цього проекту
створюється альбом-журнал. Рубрики журналу:
«Історія      виникнення      професії»,      «Перспективи      розвитку
професії»,
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«Характеристика    процесу    праці»,    «Інструменти    і    обладнання
зварника»,

«Цікаві факти з професії», «Поетична сторінка», «Гумор», «Фото
власних досягнень». Дозволяється також вводити свої рубрики.

Такі заходи мають перспективу творчого розвитку учня. Сам факт
зацікавленості є потужним стимулом його внутрішніх спонукальних
сил. Раптове, непередбачене загострює увагу учня і викликає інтерес.
Проста невідомість  відіграє  вирішальну  роль.  Спочатку  окремі  учні
включаються  до навчання  з  новими  підходами,  а  потім  і  всі  інші
починають проявляти дії, які показують їх розумову активність.

Щороку проводяться ліцейні конкурси фахової майстерності серед учнів
нашого ліцею. Цей конкурс проводиться для учнів випускних груп, які
освоїли професію та можуть показати свої вміння на практиці. Під
час підготовки до

конкурсу  учні  готують  проекти,  презентації  з  професії,  стінгазети  та
зварюють творчо-художні вироби.

Для залучення учнів до творчості проводяться виставки-конкурси
технічної  творчості,  на  яких  вони  представляють  свої  роботи.  До
конкурсу учні готуються заздалегідь. Обирають матеріал, з яким будуть
працювати та техніку виконання. Вже кілька років поспіль учні ліцею
отримують грамоти та подяки за досягнуті успіхи в обласному огляді
технічної та декоративно-прикладної творчості,  стають номінантами в
районних  виставках-конкурсах  традиційного народного мистецтва і
художніх промислів «Барви Слобожанщини». Підготовка  до  таких
конкурсів дає можливість формувати працелюбну творчу особистість,
здатну до свідомого вибору життєвої мотивації, конкурентоспроможну
на  ринку  праці.  Кожен талановитий учень  має  природні здібності  та
творчі задатки і одним із найефективніших шляхів пошуку талантів є
таке проведення  конкурсів.
У процесі технічної творчості учні неминуче вдосконалюють свою
майстерність у володінні електрозварювальним устаткуванням та
інструментами. Вони стикаються з потребою в додаткових знаннях, а
саме  у вивченні спеціальної літератури, ознайомленні з новинками
техніки, консультаціях фахівців. При цьому необхідно враховувати, що
технічна творчість учнів, в основному, має суб‘єктивний характер. Вони
часто винаходять  вже  винайдене,  а  виготовлений виріб  або  ухвалене
рішення  є  новим тільки для них. Проте педагогічна користь творчої
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праці є безперечною. Результат творчої діяльності учнів – комплекс
якостей творчої особистості: розумова активність, прагнення здобувати
знання та формувати уміння для виконання практичної роботи,
самостійність у вирішенні поставленого завдання, працьовитість,
винахідливість.

ТВОРЧІСТЬ –  СТИМУЛ  ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ УЧНІВ

Творчість це те , що придає особливий зміст професійній діяльності і є
стимулом  професійного  розвитку  учня  ПТНЗ.  Навчитися  творчості  в
професії – це значить навчитися бути щасливим, так як творчість в праці
дозволяє самовиразитись , приносить задоволення і радість.

Інформованість учнів не може бути в межах тільки програми,
їх знання ,  уміння і  практичний досвід  повинні бути значно ширші і
глибші. Тому дуже важливо, щоб кожен учень, незалежно від основної
професії  ,  умів виконувати  роботи  суміжних  професій,  володів
навичками  винахідництва  та раціоналізаторства.  Це  в  значній  мірі
допомагає  їм  більш  тісно  пов‘язувати виробниче навчання з
теоретичними знаннями. Невипадково багато учнів знаходять час для
творчості на практичних заняттях зі спеціальних навчальних дисциплін і
заняттях гуртка «Чарівний вогник», що дарують красу людям.

Підготовка  спеціалістів,  що  відповідають  сучасним  вимогам,
залежить від подальшого удосконалення роботи по розвитку технічного
потенціалу молоді що навчається, як пріоритетного напрямку,
концентруючого в собі можливості органічного поєднання навчання,
виховання і розвитку, навчальної  і  позакласної  роботи  на  основі
досягнень  передової  педагогічної науки, підвищення майстерності
педагогічних кадрів.

На етапі професійного самовизначення розвиток творчих здібностей
учнів  проходить  в  умовах  диференційованого  і  індивідуального
навчання. Учні, що мають здібності до навчання, залучені до діяльності,
де  проявляється  їх самостійність мислення, ініціатива, професійні
вміння. І задачі майстра виробничого  навчання  полягає  у  розвитку
творчих якостей учнів, в тому числі через організацію гурткової роботи.
Професійне становлення особистості неможливе без творчого підходу.
Кваліфікований спеціаліст  сьогодні-це  конкурентноспроможний спеціаліст.
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Конкурентноспроможність спеціаліста це
-компетентність і професіональна мобільність;

- цілеспрямованість і впевненість у своїх силах;

- під приємність і діловитість;

- стресоустойчивість і комунікабельність.

Велике значення в творчій діяльності має безперервність творчого
процесу. Безперервна і систематична творча діяльність учнів приведе до
виховання сталого інтересу до творчої праці, і як наслідок, до розвитку
творчого потенціалу.  Свої  творчі  здобутки учні  виставляють на сайті
Wеб-зварювання.  Таким чином  вони  мають  можливість
продемонструвати свої роботи на огляд великої кількості людей, в тому
числі професіоналів. І отримати не тільки любительську, а й професійну
оцінку своїх робіт незацікавленими особами. Також це дає можливість
проводити профорієнтаційну роботу в мережі Інтернет.

Сніп іскор. Сполахи вогню. Характерне шипіння електричної дуги.
Захисний щиток зі спеціальним склом-це атрібути які супроводжують
професію зварника.

Зварник-  спеціаліст  –  це  інтелектуал.  Щоб  працювати  ефективно
потрібно мати  абстрактне  мислення,  уміння  читати  креслення,  знати
закони фізики  та металознавства.Праця зварювальника- мистецтво. У
професії зварника є елемент творчості.Часто приходиться знаходити
оригінальні рішення: яким чином накласти шов,під яким кутом з‘єднати
деталі,який вид зварювання зхастосувати.

Творчість- це те, що надає особливий зміст професійній діяльності і є
можливим стимулом професійного розвитку учнів. Навчитися творчості
в професії- це значить навчитися бути щасливим. Бо творчість у праці
приносить задоволення і радість. досвідчений зварювальник – це
скульптор.

Він створює складні композиції з металу.А коли до справи береться
професіонал, то все іде легко й просто – тільки іскри летять.
А які прекрасні фігури можна виготовити з металобрухту. Ці вироби
ручної роботи унікальні, бо вони зроблені в одному екземплярі.
Знаходячи зовсім звичайний метал, скульптор-зварник створює
найнезвичайні витвори мистецтва.
Технічна  творчість  в  загальноосітньому  закладі  (професійно-
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технічному училищі) спряє підготовці кваліфікованого робітника-
спеціаліста.
Пояснюючи свою позицію з питань   творчості,   відомий   психолог
Л.С. Виготський зазначав, що "творчою ми називаємо таку діяльність,
яка створює  щось  нове,  однаково,  чи  буде  це  створене  творчою
діяльністю будь- якою річчю зовнішнього світу або побудовою розуму
або почуття, яке живе та виявляється тільки в самій людині. Психолог
Я. Пономарьов, який дуже широко трактує поняття "творчість",
визначав це поняття як "механізм продуктивного розвитку" і не вважав
"новизну" вирішальним критерієм творчості Творчі здібності
особистості – це синтез її властивостей і рис характеру,  які
характеризують  ступінь  їх  відповідності  вимогам  певного  виду
навчально-творчої  діяльності  і  які  обумовлюють  рівень
результативності цієї діяльності .

Ми визначаємо творчі здібності учня професійно-технічного закладу як
сукупність психологічних особливостей особистості, що визначаються
індивідуальним світосприйняттям, унікальним та неповторним
підходом до вирішення  проблем  та  задач,  що  виникають  в  процесі
виробничої  діяльності. Людина  у  будь-якій  сфері  її  діяльності  свою
творчість  часто  пов‘язує  не  лише  зі створенням  чогось  принципово
нового,  а  й може проявляти її  на виконавчому рівні,  тобто в новому
переосмисленні й новому баченні вже існуючого об‘єкта чи образу.

Для того щоб успішно реалізувати завдання, що виникають у процесі
професійної діяльності, необхідно не лише чітко усвідомити мету
розробки того  чи  іншого  об‘єкта,  мету  тієї  чи  іншої  проблеми,  а  й
оволодіти методами їх виконання.

Проблема розвитку творчих здібностей учнів в процесі
виробничого навчання є на сучасному етапі актуальною. Для вирішення
цієї  проблеми  ми пропонуємо  застосовувати  різноманітні  шляхи  і
методи  розвитку  творчості  та творчих  здібностей  учнів  професійно-
технічних навчальних закладів в процесі виробничого навчання.

При роботі з групами учнів педагог перш за все повинен пам‘ятати про
діапазон можливого інтелектуального зростання, який має нижчу і
вищу межі. А також співвідношення між творчою продуктивністю та
інтелектом.

―Інтелект   визначає   лише   верхню,   а   діяльність   –   нижчу   межу
успішності  навчання, а місце учня у цьому діапазоні визначається не
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когнітивними чинниками, а особистісними особливостями, в першу
чергу навчальною мотивацією     та     такими    рисами     ―ідеального

учня‖,    як      виконавчість,  дисциплінованість, самоконтроль,

відсутність критичності, довіри до авторитетів‖.

Крім того, інтелект є верхнім обмежувачем для потенційних творчих
досягнень. Професійна сфера, в якій учень як майбутній фахівець буде
працювати, регламентує нижчу інтелектуальну межу. Знання педагогом
місця учня в діапазоні інтелектуального зростання за наявності
професійного спрямування  його  навчальної  мотивації  дозволить
вибирати адекватні методи і форми навчання. Зміст реальної діяльності
людини визначає розвиток її здібностей чи його відсутність, тому
наявність чи відсутність здібностей надають виконанню цієї діяльності
якісно  інший  характер.  Одним  із  чинників успішного виконання
діяльності є обдарованість.

Свого  часу  Б.  Теплов  наголосив,  що  успішне  виконання  певної
діяльності визначається  не  окремою  здібністю,  а  іншим  поняттям  –
обдарованістю,  під якою він розумів якісне поєднання здібностей до
чогось, до певної діяльності.

Але обдарованість лише створює можливості досягнення успіху в
конкретній діяльності. Щоб можливість перейшла в реальність,
потрібно оволодіти певними навичками і вміннями. Оскільки здібності
розвиваються  у діяльності, то важливим є правило  їхнього  розвитку,
яке сформулював

С.   Рубинштейн   ―Розвиток   здібностей   здійснюється   по   спіралі:
реалізація  можливості, яка є здібністю одного рівня, відкриває
можливості для подальшого розвитку, для розвитку здібності вищого
рівня.

Обдарованість людини визначається діапазоном нових можливостей, які

відкриває  реалізація  наявних  можливостей‖.  Загальний  розвиток
людини має вплив на формування потенційних можливостей, тобто на
обдарованість, яка є його   продуктом   і  яку  С.Л.Рубінштейн   назвав

―загальною   здібністю‖.  Але   в такому разі виникає фундаментальна
проблема співвідношення загального і спеціального  розвитку, на яку
звернув увагу Б.Г.Ананьєв .

На певному рівні сформованості здібностей до тієї чи іншої діяльності
виникають і починають розвиватися творчі здібності. Саме цей момент,
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коли високий рівень здібностей поєднується з  творчими здібностями,
характеризує творчий потенціал особистості. Проте від того, чи
властива людині творча спрямованість, залежить дієвість розвивальних
впливів.

Якісний стрибок від розвитку здібностей до розвитку
обдарованості пов'язаний     зі     становленням     творчо     обдарованої
особистості,     тому

―обдарованість   -   це,   в   першу   чергу,   творча   обдарованість,   а
обдарована  особистість  -  це  творчо  обдарована  особистість.  Творча
спрямованість людини дозволяє підняти розвиток її здібностей на якісно
новий  рівень,  коли  видатні творчі  досягнення  засвідчують  зрослі

можливості‖ Як показало дослідження, проведене  в   ПТНЗ  лише  12

%   учнів   за   результатами   визначення   ―індексу обдарованості‖ при
допомозі спеціального комплексу психодіагностичних методик
показали достатній рівень інтелектуально-творчого потенціалу. Можна
стверджувати, що відповідно до моделі творчої обдарованості Дж.
Рензуллі у них сформовані на достатньому рівні три компоненти
обдарованості

– інтелектуальні здібності, креативність і мотивація. Те, що творча
спрямованість людини дозволяє підняти розвиток її  здібностей на
якісно  новий рівень,  коли  видатні  творчі  досягнення  засвідчують
зрослі можливості, надихає оптимізмом педагогів, оскільки, високий
відсоток обдарованих учнів є в спеціалізованих ліцеях, гімназіях,
школах, чого не можна сказати про професійно- технічні навчальні
заклади.

Виявити творчий потенціал учня і допомогти йому перетворитися
у реальні здобутки може креативний педагог з високою психологічною і
педагогічною кваліфікацією, який  володіє спеціальними методиками,
обізнаний

з спеціальними навчальними програмами, має певний обсяг знань про
природу дитячої  творчості  й обдарованості,  типи і  особливості  вияву
обдарованостей, вміє спілкуватися з дітьми та організовувати
навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву
обдарованості кожного учня, бачити в кожному з них творчу
індивідуальність, застосовувати в своїй професійній діяльності
інноваційні методи і форми навчання, сучасні технології навчання тощо.
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Творчі здібності не створюються, а вивільняються. Наскільки вони
вивільнилися залежить від того, наскільки вмотивованою є особистість
та  як організовано  навчання.  Учитель  будить  творчу  думку  дітей  на
уроці, створює необхідні умови для їхньої самореалізації, вивільненню
компенсаторного механізму, але найкращі можливості для цього
відкриває позаурочна діяльність. При цьому дуже важливо, щоб урочна
та позаурочна робота були єдиним процесом, в якому вони б органічно
доповнювали, збагачували та урізноманітнювали одна одну. Навчання
учнів  різних  видів  діяльності  сприяє формуванню  узагальнених
способів  дій,  які  є  в  основі  професійної  (і  не  тільки) творчості.
Відповідно, якщо умови середовища для адаптації людини не
потребують творчості, вона і не розвивається. Проте мінливі економічні
умови стимулюють працівника до постійного саморозвитку,
оволодівання новими професійними навичками  і розвитку творчого
потенціалу.

Основною умовою цих процесів є постійний контакт з
професійним середовищем і потреба у вирішенні задач, застосовуючи
свій інтелект і творчість. Як відомо, освоєння будь-якої спеціальності
відбувається в результаті  тривалого відпрацювання комплексу вправ,
що  дозволяють  виробити автоматизм при виконанні необхідних
операцій. Очевидно, що вправи для вироблення навичок ефективного
мислення повинні бути проблемними ситуаціями,  вирішення  яких
виробляється за алгоритмом, тобто з дотриманням певної послідовності
виконання розумових операцій. Цей алгоритм застосовується у
методиці, розробленій для тренування навичок вирішення проблемних
ситуацій.  Вона  включає  дві  цілісні  системи  вправ  для  тренування
навичок, які виявляються в особливостях мислення творчої
особистості: перша

– система вправ для розвитку творчого інтелекту (основна частина
вправ виконується як вирішення проблеми за чіткою і жорсткою
програмою – алгоритму – на всіх етапах вирішення); друга – система
вправ на розвиток уяви (більшість цих вправ також виконується за
спеціальними алгоритмами).

Така методика є ефективною на виробничому навчанні майбутніх
робітників.

Література

1. Ананьев Б. Г. О соотношении способностей и одаренности / Б. Г.



46

Ананьев // Проблемы способностей. Изд-во АПН РСФСР, 1962. – С. 18.

2. Дружинин  В.  Н.  Психология  общих  способностей  /  В.  Н.
Дружинин. – 2-е изд. – СПб : Изд–во―Питер‖, 1999. – 368 с.

3. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результат
досліджень / за ред. В. О. Моляко,О. Л. Музики. – Житомир : [ПП Рута],
2007. – 320 с.

4. Меерович  М.  И.  Технология  творческого  мышления  :
практическое пособие / М. И. Меерович,Л. И. Шрагина. – Минск ; Москва
: Харвест ; АСТ, 2000. – 432 с.

5. Моляко В. О. Концепція виховання творчої особистості /
В.О.Моляко // Радянська школа. – 1991.– №5. – С.47-51.

6. Пілат  Н.  Я.  Використання  психодіагностичних  методик  у
процесі пошуку обдарованих дітей і корекційно-розвивальні вправи для
занять з ними / Н. Я. Пілат // Методичний вісник / НМЦ ПТО у Львів.
обл. – 2011. – № 1. – С.62–68.

7. Рубинштейн  С.  Л.  Проблемы  общей  психологии  /  С.  Л.
Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – С. 227—228.

8. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження
сучасних підходів  до  навчання  у  ПТНЗ  :  навчально-методичний
посібник / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.

9. Теплов  Б.  М.  Способности  и  одаренность  /  Б.  М.  Теплов  //
Ученые записки Гос. науч.-исслед. ин-та психологии. Том 2. – Москва,
1941. – С. 20-39.

               


	ЗАСТОСУВАННЯ МІНІ-ПІДРУЧНИКА НА УРОКАХ СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ
	ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
	МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО
	(28 листопада 2017 року, м. Біла Церква)
	ВПРОВАДЖЕННЯ
	ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ЕЛЕКТРОЗВАРНИК»
	ДУАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
	ОПАНУВАННЯ НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ЗВАРЮВАННЯ УЧНЯМИ ПТНЗ НА ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ
	ВИХОВНИЙ ЗАХІД «ЗВАРЮВАННЯ ДЛЯ ДУШІ»
	ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ВИРОБНИЧИХ
	ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ
	ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНУ
	СУЧАСНИЙ УРОК – ЧАС ІННОВАЦІЙ
	ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА З ПРОФЕСІЇ
	ТВОРЧІСТЬ – СТИМУЛ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

